HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK .
FELHÍVÁS
az erdészeti államvizsga tárgyában.

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók
felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó
kérvényeiket kellően felszerelve, legkésőbb folyó évi február hó
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) bérmentve küldjék be.
Budapest, 1908. évi január hó 18-án.
Horváth Sándor s. k.
miniszteri tanácsos,
az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Géresi Balogh Vilmos f . A földmivelésügyi minisztériumot
súlyos veszteség érte. Géresi Balogh Vilmos államtitkár, aki rövid
idő előtt követte ebben a méltóságban a m. év május havában
elhunyt Rapaics Radót, mult hó 25-én a fővárosban fellépett
influenzajárványnak váratlanul, alig néhány napi betegség után
áldozatul esett. A még néhány nap előtt sokoldalú hivatalos
teendőit buzgón és lelkiismeretesen teljesitő tisztviselőt influenzá
ból származott tüdőgyuladásMöntötte idő előtt, 56 éves korában sirba.
Balogh Vilmos, aki alsófehérmegyei családból származott,
1874-ben lépett a földmivelésügyi minisztérium szolgálatába és
különféle osztályokban szolgált. 1885-ben az akkori országos
kiállítás titkári állását töltötte be. 1894-től 1903-ig az elnöki
osztály vezetője volt, azóta pedig főként a hegyvidéki és székely
földi népsegélyezési akczió ügyeivel foglalkozott, mignem a mult
év közepén valóságos államtitkárrá kineveztetvén, többek között
az erdészeti ügyek is ügykörébe soroztattak.
Rokonszenves egyénisége általános tisztelet és szeretet tárgya
volt tiszttársai körében, kik mult hó 27-én teljes számban kisérték
oly váratlanul elhunyt főnöküket utolsó útjára.

A birtokberendezés i törvénye k módosítás a

tárgyában

az

igazságügyminiszteriumban ujabb tárgyalások vannak folyamatban,
amelyek azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy az ország erdélyi
részeiben érvényben lévő birtokrendezési törvények, valamint e
törvények módosítása tárgyában kelt s immár alkotmányos tárgyalás
alatt levő törvényjavaslat rendelkezései mennyiben volnának kiterjesztendők az ország királyhágón-inneni részeire is.
A tárgyalásokon az erdészetet Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelő
képviselte. Különösen Dunántúl és Máramaros megyében történt
sok közbirtokossági erdő és legelő jogtalan egyénenkinti szét
aprózása. Ha ezek az állapotok rendeztetnének, ezt erdőgazdasági
szempontból mindenesetre örömmel fogadhatnók. Az ügynek
Sebess Dénes dr. kir. ítélőtáblai biró az előadója, kinek nagy jogi
ismerete a kellő gazdasági érzékkel párosul, amint azt az erdély
részi birtokrendezésre vonatkozó törvényjavaslatból tudjuk, mely
nek előadója szintén ő volt.
Ezt a fontos kérdést egyébként elsőnek Szentimrey Dániel
kir. erdőfelügyelő vetette fel az 1002. évben, az Országos Erdé
szeti Egyesülethez beadott ismert indítványában.
2 5 éve s szolgálat i jubileum .

A

csíkszeredai m. kir. állami

erdőhivatal tisztikara mult hó 5-én ünnepelte főnöke, Zariecsi
Zareczky Pál m. kir. erdőtanácsos 25 éves szolgálati jubileumát.
A tisztikar nevében Máthé Ambrus m. kir. erdőmester üdvözölte
az ünnepeltet, átnyújtva a tisztikar emléktárgyát.
Az ünnepséget

a tisztikar által rendezett családias színezetű

társasvacsora zárta be.
Uj i g a z g a t ó s á g i m e g b í z o t t . Az 1900. évi X V I . t.-cz. 2 8 . §-a,

illetve az ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott 1902. évi
6531/eln. számú földmivelésügyi miniszteri rendelet alapján a
magyar királyi földmivelésügyi miniszter 109425/907. számú ren
deletével a mindenkori topánfalvai magyar királyi ellenőrködő
főerdészt — jelenleg Füzy Zoltán m. kir. főerdész urat — az
Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár igazgatósági
megbízottjává nevezte ki s ebbeli hatáskörét az abrudfalvi, albáki,
topánfalvi és vidrai m. kir. erdőgondnokságok működése területén
fekvő kincstári erdőbirtokokon alkalmazott munkások felvételi és
segélyezési ügyeinek elsőfokú ellátására terjesztette ki.

Halálozás. Ferencz

Gyula

m.

kir. erdőmester, az Országos

Erdészeti Egyesület alapitó tagja 4 4 éves korában mult hó 21-én
elhunyt. Béke hamvaira!
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VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSE K A Z ERDÉSZET I
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL .
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kaán. Károly m . kir. erdőmestert
Beszterczebányáról Budapestre a földmivelésügyi minisztérium „Kincstári erdők"
(I. B.) főosztályába, — Pájer István kir. erdőmestert Breznóbányáról Beszterczebányára, — de Pottere Gerard m. kir. főerdészt pedig Mihálytelekről Breznó*
bányára helyezte át s a két utóbbit az ellenőrködői teendők ellátásával bizta meg.
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG I DÖNTVÉNYE K É S ELV I
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK .
Ha községi vadászterület bérbeadásánál
az árverelők az
árverés eredményének csökkentése czéljából
összebeszéltek,
az árverés
megsemmisítendő.
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